Teaduskompetentsi Nõukogu märgukiri 2012. a teadusteemade sihtfinantseerimise taotlusvooru kohta 

Lugupeetud teadus- ja arendusasutuste ning sihtfinantseeritavate teadusteemade juhid 

2011. a. on käigus 214 sihtfinantseeritavat teadusteemat, milledest käesoleval aastal lõpeb 25 teemat. Uusi sihtfinantseerimistaotlusi saab esitada ainult elektroonselt läbi Eesti teadusinfosüsteemi ETIS ajavahemikul 1. septembrist kuni 10. oktoobril 2011 kl 17.00-ni. Vastavalt haridusministri 9.04.2002 määrusele nr 31 „Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise tingimused ja kord” (edaspidi SF määrus) võivad sihtfinantseerimist taotleda kõik vastavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused.

Täistaotluse põhjenduse maksimaalne lubatud maht on 30 000 tähemärki koos tühikutega (välja arvatud kirjandusviited, mis tähemärkide arvestusse ei lähe). Põhjenduse koostamisel on oluline arvestada SF määruse §4 toodud nõuetega: 
	teadusteema põhjendusest peab selguma kavandatava uuringu üldteoreetiline taust ning selle koht üldteadmiste foonil; uuringu põhieesmärgid, hüpoteesid ja meetodid; uuringu teostajate teaduspotentsiaal; teemaga seotud infrastruktuuri olemasolu või vajadus; uuringute eeldatavad tulemused ja võimalikud jätkamissuunad; ning teema eeldatav tähtsus teadusele ning Eesti majandusele ja kultuurile. Nende nõuete mittejärgimist on retsensendid toonud esile kui taotluste üht olulisemat puudust.

Väga oluline on silmas pidada uurimisteema terviklikkust ja fokuseeritust, ainuüksi kvalifitseeruvate põhitäitjate olemasolu ei taga reeglina taotlusele kõrget hinnet.

SF määrust on viimati muudetud haridus- ja teadusministri 25. augusti 2011 a. määrusega nr 43 (https://www.riigiteataja.ee/akt/129082011002" https://www.riigiteataja.ee/akt/129082011002 ). Olulisematest muudatustest võib esile tuua järgmised: 
	Sihtfinantseeritavate teemade maksimaalpikkust lühendati kolme aastani, et kergendada üleminekut uuele institutsionaalse uurimistoetuse süsteemile (§ 8). Lühendamisel lähtuti ajaperioodist, mis võimaldab esitada sisuliselt põhjendatud tervikliku uurimisprojekti kavandi. Arvestati ka määruse nõudega, mille kohaselt kolmandal aastal on teema vahearuande aeg, st tegemist on ajaga, mille jooksul on võimalik saavutada hindamist võimaldavaid tulemusi. 
	Et vältida teadustöötajate  tööpanuse killustumist erinevate teadusteemade vahel otsustati, et iga teadustöötaja või õppejõud võib olla kuni kahe sihtfinantseeritava teadusteema põhitäitja, kuid tema summaarne koormus  ei tohi  ületada täistööaega (§ 6 lõige 12) )
	§ 10 lõike 4 punkt 1 muudatus puudutab võimalust vähendada teema maksumust, kui väheneb sihtfinantseeritava teadusteema maht või vahearuande alusel on teema täitmise kvaliteet  langenud madalamale teema alustamisel hinnatud tasemest ning jääb teemade üldises pingereas välja 75% parima hulgast  või ilmneb käesoleva määrusega kehtestatud tingimuste ja korra rikkumine.


2012. aasta sihtfinantseerimise eelarve on Haridus- ja teadusministeeriumi 2012. a eelarve projekti kohaselt 23 046 796 eurot ehk sama suur kui 2011. aastal. Seega tuleks 2012. a. taotluste maksumuse arvestamisel lähtuda samadest parameetritest, mis olid aluseks raha eraldamisel sihtfinantseeritavatele teemadele 2011. aastaks: palgakulud koos kõigi maksudega SF määruse § 5, 6 ja 7 alusel kvalifitseeruvatel teadustöötajatel 15050 eurot aastas; teadustöö arvestuslik kulu ühe kvalifitseeruva põhitäitja kohta eksperimentaalsetel või loodusteaduslikel (meditsiinilistel, tehnilistel, põllumajanduslikel) teemadel 4215 eurot ja teoreetilistel teemadel 1690 eurot. Kui põhitäitja töötab osalise koormusega, siis rahastatakse teda proportsionaalselt koormusega (nt 0,5 koormuse korral 50% palga- ja teadustöö kuludest). 

TKN soovitab Haridus- ja teadusministeeriumil ka 2012. a jätkata sihtfinantseeritavate teemade hindepõhiselt diferentseeritud rahastamist. Seega peab TKN oluliseks rõhutada, et sisuline konkurents taotluste vahel saab jätkuvalt olema väga tugev.

TKN juhib veel tähelepanu järgmistele momentidele taotluste koostamisel: 
1. Taotletava teema vastutav täitja võib juhtida vaid ühte teadusteemat ega saa olla ühegi teise sihtfinantseeritava teema põhitäitjaks. 
2. Samuti palume pöörata tähelepanu SF määruses teema juhile esitatud nõudele töötada teema täitmise ajal 1,0 täistööaja koormusega Eestis ning sellest vähemalt 0,5 täistööajaga koormusega teema sihtfinantseerimist taotlenud asutuses (§5 lg 1 p 4). 
3. Juhul kui teemasse on planeeritud kaasata välisriikide kodanikke, kellel hetkel puudub töösuhe Eesti T&A asutustega, tuleb taotlusele lisada nende poolt allkirjastatud vabas vormis kinnituskiri („Letter of commitment”), samuti peavad T&A asutused kindlustama välisriikidest tulevatele uutele põhitäitjatele juurdepääsu ETISele võimaldamaks seal täita oma CV. 
4. Taotluste  hindamisel kasutatakse eelkõige ETISe andmebaasi sisestatud informatsiooni (taotlejate CV-d, publikatsioonid,  andmed teadus- ja arendusprojektide ning patentide kohta), mistõttu on vajalik sisestatud andmete kontroll ja vajadusel nende uuendamine.

Koos sihtfinantseerimise 2012 vooruga on taas võimalik taotleda toetust väikesemahulise teaduse infrastruktuuri muretsemiseks või kaasajastamiseks tulenevalt Haridus- ja teadusministri 17. aprilli 2009. a. määrusest nr 41 «Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames» (uuendatud versioon RT I, 26.04.2011, 7; https://www.riigiteataja.ee/akt/126042011007). Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri all peetakse silmas teadusaparatuuri, instrumente, seadmeid, andmebaase ja erialaspetsiifilist tarkvara, mis aitavad tõsta sihtfinantseeritavate teadusteemade teadustöö kvaliteeti ja täitmise efektiivsust. Selle alameetme raames toetatavad tegevused peavad olema seotud otseselt sihtfinantseeritava teadusteemaga. Ühe sihtfinantseeritava teadusteema taotlusega saab 2012. a. taotlusvooru esitada ühe väikesemahulise infrastruktuuri taotluse, ühisteema taotlusega saab taotlusvooru esitada ühe väikesemahulise infrastruktuuri taotluse. Teadusteema täitmise viimasel aastal ei saa infrastruktuuri taotlust esitada. Uuendusena saab ühe sihtfinantseeritava teadusteema kestuse ajal esitada kuni kolm väikesemahulise infrastruktuuri taotlust, kuid üks teadusteema võib saada toetust kuni kaks korda (määruse §13 lg 3). Ühe väikesemahuline teaduse infrastruktuuri projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 6300  ja maksimaalselt  64 000 eurot. 

Taotlusvoorust toetatavate väikesemahuliste infrastruktuuri projektide abikõlblikkuse perioodi algus on 1. jaanuar 2012 ning selle lõpp on määratud vastava teadusteema sihtfinantseerimise perioodi lõpuga, kuid ei saa olla hilisem kui 31.detsember 2013. Taotlusvoor avaneb koos sihtfinantseerimise taotlusvooruga 1. septembril 2011 ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 10. oktoobril 2011. Taotlused saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas koos sihtfinantseeritavate teadusteemade taotlusega. 

TKN soovib kõigile tulevastele taotlejatele edu taotluste ettevalmistamisel! 
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